


   A+++ -%60 تراز مصرف انرژی
موتور دایرکت درایو نسل جدید  
حداکثر دور خشک کن 1400 دور در دقیقه  
دارای 14 برنامه شستشوی کاربردی  
دارای صفحه نمایش LED با عملکرد لمسی  
بدنه طرح اکو  
برنامه شستشوی سریع در 14 دقیقه  
  )Emerald Drum( درام زمردی
امکان ذخیره تنظیمات دلخواه  
در بزرگ کاوردار  
تکنولوژی نانوسیلور  

  )Add Item( قابلیت افزودن یا حذف لباس در حین عملیات شستشو
  MEMS سیستم هوشمند کاهش لرزش و صدا با استفاده از سنسور
شبیه سازی شستشوی دستی با هفت حرکت جادویی شستشو  
  Steam Wash فناوری شستشو همراه با بخار در برنامه
  )Twin Jet Shower( سیستم شستشوی پاششی دوگانه
  Night Wash شستشوی بی صدا در برنامه
قابلیت پیش شستشو، آبکشی اضافه و شروع شستشو با تاخیر  
  )Easy Iron( جلوگیری از چروک شدن لباسها
امکان تنظیم جاپودری جهت استفاده از پودر یا مایع شستشو  
130 ماه ضمانت موتور دایرکت درایو  

SENIOR
1400 RPM Direct Drive

7 Modes MEMS Sensor

-60%

Energy Classسفید درب کاوردار:  DWK- 9000C
DWK- 9000S :نقره ای درب کاوردار

(7 Mode)



Technology

MEMS Sensor

)Steam Care( برنامه شستشو همراه با بخار •
ــا اســتفاده از بخــار لباس هــا نرم تــر و لطیف تــر خواهنــد شــد. دمــای بــاالی  ب
بخــار باعــث می شــود تــا در رونــد شستشــو بــدون اینکــه آســیبی بــه الیــاف 
پارچــه برســاند بــه بافــت آن نفــوذ کــرده و موجــب ضدعفونــی شــدن لباس هــا 

گــردد. ایــن فراینــد یــک اتوکشــی آســان را نیــز بــه ارمغــان خواهــد آورد.

• تکنولوژی هوشمند کاهش لرزش
سنســور شتاب ســنج ماشــین لباسشــویی ســنیور در هــر مرحلــه از عملیــات 
را  لباســها  نبــودن  باالنــس  از  ناشــی  غیرطبیعــی  لرزش هــای  شستشــو، 
شناســایی می نمایــد. در ایــن حالــت متناســب بــا حجــم لباســها، بهتریــن دور 
چرخــش و خشــک کــن را انتخــاب نمــوده تــا دامنــه ی لرزش کاهــش پیدا کند. 
میــزان لــرزش و صــدای تولیــد شــده در ایــن حالــت بــه حداقــل ممکــن رســیده 
و امــکان خــراب شــدن قطعــات بــه خاطــر لــرزش ، بــه مقــدار چشــم گیری 

ــد. کاهــش پیــدا می کن

سنسور هوشمند MEMS فناوری در خدمت یک پاکیزگی تمام عیار

)TWIN JET SHOWER( سیستم پاششی دوگانه؛ •
ماشــین لباسشــویی ســنیور بــا کمــک دو نــازل قدرتمنــد آب و مواد شــوینده را 
بــه شــکلی عمقــی روی تــار و پــود لباس هــا اســپری می کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب 
عــاوه بــر کاهــش مصــرف انــرژی، لباس هــا بســیار بــا کیفیــت و بــه شــکلی 

یک پارچــه شســته می شــوند.

)7MODE( هفت حرکت جادویی شستشو؛ •
در ماشــین لباسشــویی ســنیور عملیلت شستشــو با 7 حرکت متنوع، مشــابه 
ــوع شستشــو  ــم ن ــن ویژگــی، تنظی ــرد. ای ــا دســت انجــام می گی شستشــو ب
ــا نــوع پارچــه و الیــاف را ممکــن می ســازد. در ایــن حالــت عــاوه  متناســب ب
بــر باالتریــن کیفیــت شستشــو بــرای هرنوعــی از لبــاس، از الیــاف آنهــا نیــز بــه 

بهتریــن شــکل ممکــن محافظــت می گــردد.

)ADD ITEM( امکان حذف یا اضافه کردن لباس پس از شروع شستشو؛ •
گاهــی پیــش می آیــد کــه برخــی لباســها از چرخــه شستشــو جــا مانــده و یــا لباســی را بــه اشــتباه داخــل لباسشــویی قــرار داده ایــم. در لباسشــویی ســنیور ایــن امــکان 

وجــود دارد کــه حتــی پــس از شــروع عملیــات شستشــو، آن را متوقــف نمــوده و اقامــی را بــه مخــزن شستشــو اضافــه نمــود یــا از آن کــم کــرد.



Charisma Series

  A+++ -%35 تراز مصرف انرژی
موتور دایرکت درایو.  
حداکثر دور خشک کن 1400 دور در دقیقه.  
دارای 15 برنامه شستشوی کاربردی.  
  LED دارای صفحه نمایش
تکنولوژی نانوسیلور.  
بدنه طرح اکو.  
  )Steam Care( برنامه شستشو همراه با بخار
  )Emerald Drum( درام زمردی
در بزرگ کاوردار.  

موتور یونیورسال.  
حداکثر دور خشک کن 1000 دور در دقیقه.  
دارای 15 برنامه شستشوی کاربردی.  
  LED دارای صفحه نمایش
تکنولوژی نانوسیلور.  
بدنه جدید طرح اوربیتال.  
  )Steam Care( برنامه شستشو همراه با بخار
در بزرگ کاوردار.  

قابلیت پیش شستشو و آبکشی اضافه.  
جاپودری با قابلیت استفاده از پودر یا مایع شوینده.  
قابلیت شروع شستشو با تاخیر.  
دارای برنامه شستشوی سریع 19 دقیقه ای.  
امکان تنظیم دمای شستشو بصورت دلخواه.  
دارای قفل ایمنی کودک.  
ذخیره تنظیمات دلخواه.  
130 ماه ضمانت موتور دایرکت درایو.  
 ابعاد ) عرض*عمق*ارتفاع (: 595*600*850 میلیمتر  

  )Cluster( درام جدید طرح کالستر
قابلیت پیش شستشو و آبکشی اضافه.  
جاپودری با قابلیت استفاده از پودر یا مایع شوینده.  
قابلیت شروع شستشو با تاخیر.  
دارای برنامه شستشوی سریع 19 دقیقه ای.  
امکان تنظیم دمای شستشو بصورت دلخواه.  
دارای قفل ایمنی کودک.  
ابعاد )عرض*عمق*ارتفاع(: 595*570*850 میلیمتر  

موتور یونیورسال.  
دارای 15 برنامه شستشوی کاربردی.  
  LED دارای صفحه نمایش
تکنولوژی نانوسیلور.  
بدنه طرح اکو.  
  )Steam Care( برنامه شستشو همراه با بخار
در بزرگ کاوردار.  
  )Emerald Drum( درام زمردی

قابلیت پیش شستشو و آبکشی اضافه.  
جاپودری با قابلیت استفاده از پودر یا مایع شوینده.  
قابلیت شروع شستشو با تاخیر.  
دارای برنامه شستشوی سریع 19 دقیقه ای.  
امکان تنظیم دمای شستشو بصورت دلخواه.  
دارای قفل ایمنی کودک.  
ابعاد ) عرض*عمق*ارتفاع (: 595*600*850 میلیمتر  

Energy Class

Energy Class

CHARISMA 
1200 RPM

CHARISMA 
1000 RPM

-35%

Energy Class

CHARISMA 
1400 RPM Direct Drive

DWK-8442 DWK-8440 کد مدل
نقره ای سفید رنگ بدنه
کاوردار کاوردار نوع درب

DWK-8422 DWK-8420 کد مدل
نقره ای سفید رنگ بدنه
کاوردار کاوردار نوع درب

DWK-7202 DWK-7200 کد مدل
نقره ای سفید رنگ بدنه
کاوردار کاوردار نوع درب



Life | Pro | Young

LIFE

PRO

  )Direct Drive( موتور دایرکت درایو
سیستم ذخیره تنظیمات دلخواه.  
دارای برنامه شستشوی ترکیبی.  
  )Clean Jet Shower( اسپری آب و مواد شوینده روی البسه
  )Emerald Drum( درام جدید زمردی
هیتر سرامیکی.  
پیش شستشو، شروع شستشو با تأخیر، آبکشی اضافه.  

  )Direct Drive( موتور دایرکت درایو
سیستم ذخیره تنظیمات دلخواه.  
دارای برنامه Speed Perfect برای شستشوی کامل در   

کوتاه ترین زمان.
  )Clean Jet  Shower( اسپری آب و مواد شوینده روی البسه
دارای برنامه شستشوی سریع.  

  )Direct Drive( موتور دایرکت درایو
  )Emerald Drum( درام جدید زمردی
  )Clean Jet Shower( اسپری آب و مواد شوینده روی البسه
دارای برنامه های شستشوی سریع و شستشوی کامال بهداشتی.  
  )Baby Perfect( برنامه ویژه شستشوی لباس کودک
دارای فناوری نانوسیلور به منظور ضدعفونی لباس ها.  

سیستم باالنس اتوماتیک لباس ها به منظور کاهش   
لرزش و صدا.

سیستم حباب ساز )Air Bubble( برای افزایش   
کیفیت شستشو.

صفحه نمایش LED همراه با دکمه های لمسی.  
130 ماه ضمانت موتور دایرکت درایو.  
ابعاد )عرض*عمق*ارتفاع(: 595*605*850 میلیمتر  

  )Emerald Drum( درام جدید زمردی
هیتر سرامیکی.  
14 برنامه شستشوی کاربردی.  
صفحه نمایش LED همراه با دکمه های لمسی.  
130 ماه ضمانت موتور دایرکت درایو.  
ابعاد )عرض*عمق*ارتفاع(: 595*605*850 میلیمتر  

پیش شستشو، شروع شستشو با تأخیر، آبکشی اضافه.  
هیتر سرامیکی.  
صفحه نمایش LCD همراه با دکمه های لمسی.  
130 ماه ضمانت موتور دایرکت درایو.  
ابعاد )عرض*عمق*ارتفاع(: 595*605*850 میلیمتر  

-35%

Energy Class

-35%

Energy Class

-35%

Energy Class

1400 RPM Direct Drive

1400 RPM Direct Drive

YOUNG
1400 RPM Direct Drive

DWK-Pro841SB
DWK-Pro85SS

DWK-Pro841SS DWK-Pro841GB
DWK-Pro85TB

DWK-Pro841TB DWK-Pro841TS
 DWK-Pro85TT

 DWK-Pro841TT کد مدل
نقره ای نقره ای تیتانیوم سفید سفید سفید رنگ بدنه
مشکی نقره ای مشکی مشکی نقره ای سفید رنگ کنترل پانل
کاوردار کاوردار کاوردار کاوردار کاوردار کاوردار نوع درب

DWK-Young861S  DWK-Young861C کد مدل
نقره ای سفید رنگ بدنه
کاوردار کاوردار نوع درب

DWK-Life83SB
DWK-Life821SB DWK-Life821SS DWK-Life821GB

DWK-Life83TB
DWK-Life821TB DWK-Life821TS

DWK-Life83TT
 DWK-Life821TT کد مدل

نقره ای نقره ای تیتانیوم سفید سفید سفید رنگ بدنه
مشکی نقره ای مشکی مشکی نقره ای سفید رنگ کنترل پانل
کاوردار کاوردار کاوردار کاوردار کاوردار کاوردار نوع درب



Primo Series

PRIMO SERIES

  )Smart BLDC Direct Drive( موتور دایرکت درایو
  )1400 RPM( حداکثر دور خشک کن 1400 دور در دقیقه
  )14 Washing Programs( 14 برنامه شستشو
  )Clean Jet Shower( اسپری مستقیم آب و مواد شوینده روی البسه
  )Eco Body( طراحی ویژه بدنه به منظور کاهش نویز و لرزش دستگاه
  )Touch Button for Easy to Use( صفحه نمایش همراه با دکمه های لمسی
  )Air Bubble( دارای سیستم حباب ساز برای افزایش کیفیت شستشو

  V ارتقا سیستم کاهش لرزش و صدا در سری
  )Auto Balancing of Clothes( سیستم باالنس اتوماتیک البسه
    )Big Door( در بزرگ برای بارگیری آسان اقالم بزرگ
  )Rinse+( )آبکشی اضافه )قابل تنظیم تا 5 مرتبه
  )Easy Iron( جلوگیری از چروک شدن البسه
10 سال و 10 ماه ضمانت موتور دایرکت درایو  
ابعاد ) عرض*عمق*ارتفاع (: 595*630*850 میلیمتر  

-35%

Energy Class

ظرفیت سفید نقره ای نوع درب
8 kg  DWK-8540V  DWK-8542V کاوردار
8 kg  DWK-8544V  DWK-8545V هیرالین
9 kg  DWK-9540V  DWK-9542V کاوردار
9 kg DWK-9544V DWK-9545V هیرالین



Air Bubble

Clean Jet
Shower

سیستم حباب ساز جهت
افزایش کیفیت شستشو 

)Air Bubble System(

آب و مـواد شـوینده پـس از ترکیـب، بـه صـورت میلیون هـا حبـاب هـوا 
بـاالی  پاک کنندـگی  قـدرت  می گـردد.  شستشـو  مخـزن  وارد  و  درآمـده 
حباب هـا باعـث ارتقـای پاکیزـگی، امـکان شستشـوی لباس ها در آب سـرد، 

و در آخـر کاهـش مصـرف انـرژی خواهـد شـد.

و  آب  از  ترکیبی  مستقیم  اسپری 
مواد شوینده توسط یک نازل قدرتمند 
به  مواد شوینده  موجب خواهد شد 
شستشو  محفظه  قسمت های  کلیه 
رسیده و با نفوذ بهتر به الیاف لباس ها 
شستشو  عملکرد  افزایش  بر  عاوه 
باعث صرفه جویی در مصرف انرژی و 

کاهش زمان شستشو خواهد شد.  

اسپری مستقیم آب و
مواد شوینده بر روی 

)Clean Jet Shower( البسه

طراحی منحصر به فرد دیگ شستشــو 
ــن محصــول موجــب  )درام زمــرد( در ای
افزایــش ســطح تمــاس البســه و مــواد 
شــوینده شــده و عــاوه بــر افزایــش 
کیفیــت شستشــو از صدمــه دیــدن 
الیــاف لباس هــا جلوگیــری می کنــد. 

درام نسل جدید زمردی 
جهت جلوگیری ازآسیب 

)Emerald Drum( البسه

ـی و شستشــوی لباس هــا می توانــد  دســتگاه عــاوه بــر چرخــش معموـل
بــا توابــع هوشــمند خــود حالــت صرفــه جویــی در زمــان و هزینــه را نیــز در 
ــن  ــرزش و صــدا بهتری ــدون ل ــور ب ــوع موت ــن ن ــرار دهــد. ای ــار شــما ق اختی

ــدرن اســت. ــن دســتگاه های م ــرای اســتفاده در ای ــه ب گزین

موتورهای دایرکت درایو 
)Smart BLDC Direct Drive(

Technology



LIFEPROYOUNGPRIMOSENIORسری محصول

DWK-Life83کد مدل
DWK-Life821

DWK-Pro85
DWK-Pro841DWK-Young861DWK-854*

DWK-954*DWK-9000

تصویر محصول

8888،99ظرفیت شستشو ) کیلوگرم (

A+++ -%35A+++ -%35A+++ -%35A+++ -%35A+++ -%60رتبه انرژی

حداکثر دور خشک کن 
)دور بر دقیقه (

14001400140014001400

دایرکت درایو دایرکت درایو دایرکت درایو دایرکت درایو دایرکت درایونوع موتور

افزودن لباس حین شستشو

اسپری آب و مواد شوینده
)Jet Shower( Clean JetClean JetClean JetClean JetTwin Jet

 حباب ساز 
)Air Bubble(

برنامه شستشو با بخار
)Steam Care( 

شستشوی سریع
)Quick Wash(۲۲ دقیقه در ۸ کیلویی۱۹ دقیقه۱۹ دقیقه19 دقیقه

۱۹ دقیقه در ۹ کیلویی
14 دقیقه

1414141414تعداد برنامه های اصلی شستشو

نانوسیلور

 شستشوی لباس کودک
)Baby Care( 

LEDنوع صفحه نمایش
با پنل لمسی

LED
با پنل لمسی

LCD
با پنل لمسی

LED
با پنل لمسی

LED
با پنل لمسی

نقره ای/سفیدنقره ای/سفیدنقره ای/سفیدنقره ای/سفیدنقره ای/سفیدرنگ

ابعاد به میلی متر
850*630*850595*630*850595*605*850595*605*850595*605*595 )ارتفاع xعمق x عرض(

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند



CharismaCharismaCharismaسری محصول

*DWK-720*DWK-842*DWK-844کد مدل

تصویر محصول

788ظرفیت شستشو ) کیلوگرم (

A+++A+++A+++ -%35رتبه انرژی

100012001400حداکثر دور خشک کن )دور بر دقیقه (

دایرکت درایو یونیورسالیونیورسالنوع موتور

افزودن لباس حین شستشو

اسپری آب و مواد شوینده
)Jet Shower( 

 حباب ساز 
)Air Bubble(

برنامه شستشو با بخار
)Steam Care( 

شستشوی سریع
)Quick Wash(۱۹ دقیقه۱۹ دقیقه۱۹ دقیقه

151515تعداد برنامه های اصلی شستشو

نانوسیلور

 شستشوی لباس کودک
)Baby Care(

LEDLEDLEDنوع صفحه نمایش

نقره ای/سفیدنقره ای/سفیدنقره ای/سفیدرنگ

ابعاد به میلی متر
850*600*850595*600*850595*570*595 )ارتفاع xعمق x عرض(

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر کند



ســامتی و حــال خــوب شــما دغدغــه مــا اســت. حــاال کــه بــه ناچــار قــرار اســت بیشــتر در خانــه 
بمانیــم، مــا در دوو تــاش کرده ایــم تــا بهانــه ای شــویم بــرای بیشــتر لبریــز شــدن خانه تــان از 

خاطــرات خــوب زندگــی.
ایــن مجموعــه از محصــوالت دوو بــا فناوری هــای روز و دوســتدار محیــط زیســت و مهمتــر از 
آن بــا عشــق ســاخته و پرداختــه شــده اســت. قدردانیــم کــه در زمانــه ی فاصله گــذاری اجتماعــی 

مــا را بــه خانه تــان راه می دهیــد. ســامت بمانیــد.

DE9901380

برای دریافت نسخه دیجیتال 
کاتالـوگ، کد را اسکــن کنید.

daewoo.ir

نشان زرین حمایت از حقوق مصرف کننده برای 
دهمین سال متوالی

استاندارد کیفیت و ایمنی اروپا
0407


